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যোগনসাধন। 

»ম ত্ঃ। যোগ কাহাকে কহে ? 

উঠ: আমাদের দেশে ঘোগ সম্বন্ধে নানা ভ্রম চলিরা আসি- 

সাছে। ভাহাঁর কারণ যোগ এই কথাটি বত অর্পে ব্যবহৃত 

হইয়া আসিতেছে । আমি সে সকল অর্থে এই শব্দ ব্যবহার 

করিনা । যোগ বলিলে আমি জীবাঁত্সা ও পরমাক্মার যোগ 
অর্থাৎ মিলন বুঝি । এই মিলন একীভুত ভইয়া যাওয়া 

নহে, ইহাতে মানবের আত্মা ব্রঙ্গে বিলীন ভইয়া নিরস্তিত্ 
ভন । ইংরাজিতে যাহাকে 2727:11)155018 অর্থাৎ লয় বলে 

তাহার সহিত*ইহান কোন সম্বন্ধ নাই? আম্মা! সম্পূর্ণ দ্বিতীয় 

বস্তু থাকে ও সম্ভবতঃ চির কালই থাকিবে 1 তবে জীবাজ্মার 
জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছ! এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পরমাস্মার পুর্ণ ও 
অনন্ত প্ররুত্চির এ তিন অঙ্গের সহিত একজাতীয়ত। বা 

সম-ধর্ম্িতা লাভ করিবে । আমার পরিমিত জ্ঞান তাহার 

পূর্ণ 9 অনন্ত জ্ঞানে সংযুক্ত হইবে, আমার হছদরের ভাব 
স্তাহার অনন্ত প্রেমের অন্ুবর্তী হইযে, এাবং আমার স্বাদীন 

ইচ্ছা তাহার পূর্ণ পবিভ্ব ইচ্ছার অন্লরন করিবে । শ্রীমগ্া 

€৯) 



২য় 

উঠঃ। পরমেশ্বরকে লাভ করা । অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু ছারা তাহার 

প্র এ চা 
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গবদগীতা। প্রমুখ যোঁগ শাস্ত্র সমূহে এই ত্রিবিধ ঘোগেকই 
রিষয় লিখিত আছে। | 

প্রঃ। যোঁগের লক্ষ্য কি? 

নিরাকার সচ্চিদানন রূপ দর্শন করা, এবং তজ্রপ জ্ঞানকর্ণে 
তাহার বাণী শ্রবণ করা, জ্ঞান রসনা, তাহাকে আম্বাদন 

করা, জ্ঞান নালিকার তাহার শ্রাণ লওয়া, জ্ঞানত্বক্ দ্বারা 

তাহাকে সুম্পষ্ট স্পর্শ করা__এইরূপে আমাদের সমস্ত আপ্যা- 

'আ্মক প্রকৃতির দ্বার তাহ'কে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করাই ঈশ্বর- 

ল[ভ। ইহাই মানবাত্সার অনস্ত কালের উপভোগের বিষয় । 
এনং ইন্ভাতেই তাহার অনন্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে । 

ঈশ্বার সহবাস ব্যতীত মানবের প্রকৃত ধর্ষোননতি শামস্তব। 

'ই রূপ ব্রন্ধ সন্ভোগেই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিশ্বাস শ্বাস হইব থাকে 

নতুবা বিশ্বাস কেবল পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। উক্ত সন্ভোগ যতই 

ঘনীভূত হয় বিশ্বাস ততই উচ্ছল ও সুদু্ধ হইয়া উঠে, এবং 
দানব ধর্মকজো ততই জুন র্দা হন্চ। সুতরাং দেখা! 

গেল যে যোগ ব্যতীত প্রক্কৃত ও স্থায়ী ধর্মলাছ অসম্ভব 
প্রঃ । এই যোগ সাধনের উপায় কি? 
। পরব্রক্ষকে লাভ করিবার কোন নির্দিষ্ট প্রণালী বা উপাত়্ 

নাই; তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার রুপা ভককি 

বার একমাত্র উপায়। সরল ভাবে অজস্র প্রার্থনাই 
নিনিচিতটি ভাটির রিট তর রি রি 

প্রকৃত সাধন । 

ভর্থ গঃ।*্যদি তাহাকে পাইবার সাধ্য আমাদের চি তবে | 

সাধনের আবশ্যকতা কি?. 
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উঃ । আনি এরপ মনে করিনা যে কেহ আপন সাধন বলে সেই 

সর্বশক্তিমান অনন্ত পুরুষকে লাঁভ করিতে পারে। কিন্তু 

এই মহ! অভাৰ অনুভব করেন তখন ব্যাকুল ভাবে তাহার 

নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই দ্ূগে 

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা দার! ধর্ম লাভের প্রতিকূল অবস্থ।গুলি 

উহার প্রাণ হইতে অন্তরিত হইলে শুভ মুহুর্তে করুণামর পর- 
মেশ্বর তাহার আশা চরিতার্থ করেন। সুতরাং দেখা গেল দে 

সাধন কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা মাত্র ; মেল 

তাহার অবিভর্পব হইলে চিনিয়া লইতে পারি 3 নতুবা কোন 
প্রকার ধর্ম কর্ম, জ্ঞানালোচনা ব। প্রার্থন। কিছুরই দার। তা 

হাকে পাওয়। যায়না । কারণ তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশ 

না হইলে কোন উপায়ে ভীহাঁকে প্রকাশ করিতে পারেনা । 
€ম প্রঃ । প্রকৃত প্রার্থনা কাহাকে বলে? 

উঃ। প্রার্থনা বচন বৈস্ভ।শ নহে, মনের ভাব নহে, কোনরূপ 

প্রক্রিরা নহেএ প্রার্থনা আন্্র একটি স্বভাব । বদি মানুষ 

নিজের আম্বার একটি বা অনেক প্রব্পগ অভাব অনুভব 

করে, পরে মেই অভাব মোচনের জন্ত তাহার গ্রাণে লি- 

তান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তখন পুনঃ পুন: চেষ্টা করিয়।ও সে 
যদি দেখে এঁ অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিল মা 
ক্ষমতা নাই, অপর কোন সর্বশক্তিমান ও করুণামর পুরু- 
ষের মেই শক্তি আছে, তখন তাহার আজ্ম।র বে অবস্থা ভগ 
নেই অবস্থাটির নাম প্রার্থনার অবস্থা । সে তখন কথ। বলুক 

অথব৷ রোদন করুক, অস্থির হুইয়! ধূলিতে লুষ্টিত হউক ৭1 
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নীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করুক, অথব! সম্পূর্ণ ধীর ভাবে প্রাণের 
মধ্যে তীহাকে স্মরণ করুক, সে প্রার্থন। করিতেছে । 

ভষ্ঠ রঃ । উল্লিখিত ধর্ম লাভের প্রতিকূল অবস্থাগুলি কি কি? 
উ£। প্রথমত ও প্রধানতঃ সর্বপ্রকার পাপ ধর্ম লাভের বি- 

হী] টিনেজ ও ররর জিবকে হত 
চলিয়! ন! গেলে গ্ররৃত ব্যাকুলতা আসে না। যোগ শাস্ত্রে 

এই অংশের বহুল ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহা বল! হইল 

এস্থালে তাহাই যথেষ্ট । 
“ম প্রঃ। মাহা বলিলেন তাহা ত ব্রাঙ্গ ধর্মেরই মত, তবে 

আপনি যোগ প্রণালী নামক স্বতন্ত্র সাধন অবলম্বন করিলেন 

কেন? 
। আমি ব্রাহ্ম ধর্ম অতিরিক্ত এক চুলও যাঁই নাই । যাহ! সত্য 

তাহাই ব্রা্মধর্ম । মানবাত্মা ত্রাহ্ষধর্ম কখনওপরিত্যাগ করিতে 

পারেনা । এমন সম্প্রদায় নাই, এমন লোকই নাই বাহার 

মধ্যে অল্প বা জপিক পরিপাণে সত্যধর্্নাই। বর্দি কোন 

নাস্তিক করল ভাবে অন্ুমন্ধীন করিয়াও ঈশ্বরে বিশ্বীদ 

করিতে না পারেন, অথচ ঘদি তাহার জীবনে নানা সদগণ 

লক্ষিত হয়, তাহা হইলে এ সমশ্যই ত্রান্গ ধর্ম বলিয়া আমি 

, ভাহার নিকট শিক্ষা করিতে পারি । স্থুতরাংধে কেহ যে 

পরিমাণে সত্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকে সে সেই পরিমীণে 

্রাঙ্গ ধর্মের অন্ুবর্তী | কিন্ত ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাঙ্গ ধর্ম এক বস্তু 

নহে । ত্রান্ধম ধর্মের আদর্শে জীবন গঠন করতনাদদেশে যে 

সকল লোক একত্র হইয়াছেন তাঁহাদের সম্মিলিত নাম ব্রাঙ্গ 

সমাজ । নতুবা ইতি মধ্যেই তিনটি ত্রাঙ্গধর্শ প্রচলিত হই- 

উ চা) 
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পাছে বলিতে হইত ! এই তিন সমাজের মধ্যেই ব্রা্গ ধর্ম 

বর্তমান, তবে ব্যজিগত কুচি ভিন্ন ২ হওয়ায় ব্রাঙ্গ সমাজ 

তিন ভাগে বি৬ক্ত হইয়াছে । 

আম।র ব্রার্ধ ধর্ম সকল জাতির মধ্যে এবং সকল ধর্ম সম্প্র- 

দায়ের মধ্যেই আছে? এজন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার 
যেগ। আর আমি যে ব্রাঙ্গ ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র সাধন অবলম্বন 

করিয়াছি এ কথা সত্য নহে। আমার সাধন সম্পূর্ণ ব্রা্গ ধর 
লঙ্গত। 

৮ম প্রঃ । আপনি কোথা কিরীপে যোগ শিক্ষা করিয়াছেন? এবহ 

সাধারণ উপাসন। প্রণালীর অতিরিক্ত সাধন গ্রহণ করিলেন 

কেন? 

উ;। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সা'থক 

করিবার উদ্দেশ্রে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম আসি । তথায় করুণা- 

ময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়! 

ধন্ত হইলাম। এমামার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণে সম্ভব 

তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়। ও লইলেন। তাহার ও 
তাহার সন্তান গণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে 
অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্য লান্ডে সমর্থ 

হইলাম । উপাপনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণাদি . করিতে 

শিখিলাম ;--এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্ম সমাজের 

আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম । কিন্তু 

আমার প্রাণের পিপাসা তাঁহাতেও মিটিলনা ; কারণ 
তখনও আমার প্রাণের প্রিরতম ' দেবতাক্ষে নিয়ত হৃদয়ের 
মধ্যে বসাইরা পূজা করিতে পারিভাম 'না। উপাদনার 
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সমূয়ে অনেক সময় তাহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপ- 

_ লন্ধি করিয়া! চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব আনন, 
আশ। ও শাস্তি উপভোগ করিতাম সত, কিন্ত কেনজানিনা। 

এই অবস্থা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত ন।। অনেক সময়ই তাহ! 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! কাটাইতে হইত, এবং তখন অত্যন্ত 

ক্লেশ হইত। . 

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্র সেন মহাশয়ের কর্ণ)ার বিবাহের আন্দো- 

লনের কিছু পূর্বে 'মামি যখন বাগ আ"চড়া গ্রামে ছিলাম, 

তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ হয় এবং 

তাঁঙাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি 

হীন।-_সুবিধা হইলে এবং লোকে ন। জানিতে পারিলে 
সকল প্রকার পাঁপই আমার দ্বার! অনুষ্ঠিত হইতে পাঁরে। অর্থাৎ 
তখনও পাঁপাশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনা- 
যামেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এই 
রূপ হীন অবস্থা! দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয়: 

হইল । এত কাল ধর্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধার- 
পাদি এবং নানা দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া, হায়! আমার 

অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয় ! তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়? 

নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? 
এইরূপ প্রশ্ন শ্বতঃই মনে উদ্দিত হইল । বুঝিলাম যে ব্রহ্মলীভ 

; ও দিন যাঁমিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই 
নাই | তাহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহা- 

ব্যাধির অন্য ওউষধি নাই । তখন নানা স্থানে এ 'উষধির অন্বেষণে 
. ফিরিতে আরস্ত করিলাম। কর্তীভঙা সম্ট্াদাঁয়ের মধ্যে কয়েক- 
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অন শ্রদ্ধেয় ধর্মন্কুর রহবালে গ্রণায়াম শিক্ষ। করিলাম ও তাহা 

দের নিকট বিস্তর ধর্মকথা ও জনেক উপকার পাইলাম, কিন্ত 

তাহাঁও আমার প্রাণের আকাজ্জ। চক্লিতার্থ করিতে পারিলনা। 

আমার অন্তরের বস্ত সেখানেও পাঁইলামন।। তখন নানা স্থানে 

ভ্রমণ করিলাম | অঘোর পন্থীদের কাছে গেলাম, তাহারা সা- 

ধক বটেন, কিন্তু তাহাদের নরমাংলাহার ও অঝ্তঠান্ত বীভৎস 

ব্যাপারে আমার কচি হইলনা। কাপালিক দিগের ব্যবহার 

আরও তয়াবহ দেখিলাম । রামাৎ, শীক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দর- 
বেশ, মুনলমান ফকীর এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটই 
গেলাম-_কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাঁস। দূর হইল্পন1। 
অবশেষে ঈশ্বর কপায় গয়াতীর্থে আক।শগঙ্গা নামক পর্ধতে 

একজন নানক পন্থী মহাত্মা! কূপ! করিয়া আমাকে এই যোগধর্ে 
দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপুর্ব অবস্থা] 
খুলিয়। গিয়াছে. । অবশ্ঠ, আমি দেবতা হইয়! গিয়াছি বলিতে 
পারিন।। কিন্ত এটুকু না বলিলে মিথ্যা কথ! বল! হয় ও 

অক্কৃতজ্ঞতা হয় আমার নে অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি 

এক অনন্ত বাজোর দ্বারে আপিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি 

তাহ! ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। 

+ম প্রঃ । আপনার সাধন প্রণালী কি ? 

“উঃ । ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই৷ ইহা কোন রূপ 
প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত-শক্কিশালী 

জীবন্ত প্রার্থন। । অনেকে ইহাকে অঙজগপা সাধনবলিয়া থাকেন। 
কারণ ইহাতে অবিশ্রাম সাধন করিতে হয়। 

১*ম প্রঃ । প্রাণায়াম সাধন কিন1 ? 
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উঃ প্রাণায়ামকে সাঁধন বলে না। ইহীকে ভূতশ্ুদ্ধি বলিয়া থাকে, 

কারণ ইহাদ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় এবং তাহার সহিত মন ও 

কিঞ্চিৎ একাগ্রত! লাভ করিয়! থাকে । ইহা বাহিরের অব- 

লঙ্বন মাত্র । যেমন খোল,করতাল, সঙ্গীত, স্তব, স্তবতি প্রস্থৃতি 

ঘহিরের অবলম্বন দ্বার! সাধনের কিঞ্চিৎ সাহা্য হক প্রাণা- 

যামেও তন্্রপ হইয়া থাকে । যে সকল স্থলে সাঁংকের শরীর 

নুস্থ ও নিষ্পাপ আছে সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাই। 
৯১শ প্রঃ । একটি বিশেষ নাম সাধনে উপকার কি? 
উঃ। লাম সাধন স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে ভগবানের একটিমাত্র 

নাম জপে তাদৃশ উপকার হয় না। যখন যে ভাব প্রবল হয় 

ও মিষ্ট বোঁধ হয় তখন সেই নামই জপ করিলে উপকার 

হয়। পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। রঙ্গ, ঈশ্বর, 

হরি, হুর্থী, কালী, কৃষ্ণ, আল্ল। বা 0০৫ যে কোন নামে 

সেই পুর্ণ পরাৎপর অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ডাক, ক্ষতি নাই। তা- 

হার জড়ীর রূপ কল্পনাই দৌষ। আমাদের সাধন নামদাধন 

নহে নাম বাহিরের জিনিষ আমাদের সাধন প্রাণের বস্তু; 

ইহাকে এক কথায় জীবন্ত ্রার্থন! ৭" ত্রদ্ম সাধন বলা যাইতে 

পারে। ইহার সহিত যে নামের যোগ তাহাঁও প্রাণারামের 

স্তায় বাহিরের অবলম্বন মাত্র। কিন্ত কোন একটি নির্দিষ্ট 

নাম যে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও নহে। 

৯২শ প্রঃ । ভিন্নং ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ২ নাম থাকিলেও এক- 

জনের একটি মাত্র নাম লওয়ার ফল কি? 

পূর্বেই বল! হইয়াছে আমাদের সাধন নাম সাঁধন নহো।, 

ইহা সাক্ষাত ব্রহ্ম সাধন। মূল র্স্ব বে কি ভাহা? অর্থাৎ সাধ 
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নের প্রক্কত তত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ; উহা! বাহিবের ভাষায় 
বা অন্য কোনও উপায়ে ব্যক্ত করা যায়না! । যদি ব্রহ্ম কুপায় 
উপযুক্ত সময়ে কাহারও ভাগ্যে সেই অবস্থা প্রচ্ষ,টিত হয় 
তবে তিনিই বুঝিতে পারেন এই সাধন কি। নতুবা কেবল 
প্রাণায়াম বা নাম সাধনই সার। তবে ধ নামটির উপকা- 
রিতা এইটুকু যে উহাতে একটু বিশেষ ভাবযোগ (2590০1%- 

0:07. 0? 19688 ) থাকায় উহা স্মরণ করিতে করিতে পুর্ববের 

লব্ধ অবস্থা আবার গ্রাণে সমুদিত হয়। 
১৩শ প্রঃ। আপনারা গোপনে সাধন করেন কেন? যাহ! কিছু 

ধন্ম ও মানবাতআ্মার কল্যাণকর তাহা সর্ব সমক্ষে করিয়।! 

সকলকে শিক্ষা দেওয়াই কি প্রার্থলীয় নয়? 
উঃ। এই সাধনের প্রকৃতি যেরূপ বর্ণিত হইল তাহা একটু প্রণি- 

ধান পূর্বক চিন্তা করিয়। দেখিলৈই বুঝা! যাইবে যে ইহা ব্রাঙ্গ 
ধর্মের অন্যান্ত সত্য প্রচারের স্তাঁয় প্রচার অসম্ভব । আর 

ত্রাহ্ম সমাজ যেঞ্সকল কথা নিয়ত প্রচার করেন তাহা! ন। 

করিলে লোক্লের হানি হয়, কিন্ত প্রার্থনার অবস্থা কি প্র- 
চার কর! যায়? এজন্ত বাস্তবিকই প্রতিনিনত সজনে 
নির্জনে সর্বত্রই আম।দের সাধন চলিতে থাকে,অণচ কেহই 
হাহা জানিতে পারেনা বুঝিতে ও পারেনা । তবে যখন 

সকলে একত্রে প্রাণায়ামাদি বাহিরের সাধন করি তথন যদি 

প্রকান্তে বসি, তাহ! হইলে প্রথমতঃ একটি মহৎ অপকার 
এই হয় যে ভিতরের কথ! কিছুই ন? বুঝিয়? দর্শকগণ 'প্রাণা- 
যামের বিরুদ্ধে উপহাসাদি করিতে পারেন। এই আশঙ্কায় 

আমাদের অত্যন্ত শঙ্ষোচ হয় ও সাধনের ব্যাথাত জন্মে। 
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দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আম্মার ইহাদ্বারা মহা অনিষ্ট হইতে 

পারে। কেনন। তীহারা সাধনের প্রকৃত তত্ব কিছুই বুঝিতে 
না পারিয়? কেবল একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস লাভ করিবেন মাত্র । 

তাহার অবশ্স্তাবী ফল আমাদের প্রিয়তম সত্যের অব- 

মানন]। 

১৪শ প্রঃ । মনুষ্যের সাহায্য ভিন্ন এই সাধন সম্ভব কি না? 
উঃ। অসম্ভব নহে । সব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন আমাদের সা- 

ধনের লক্ষ্য এবং কেন্দ্র, সিদ্ধি এবং উপাঁয়, তখন তিনি ইচ্ছ 
করিলে মানবের যোগ শক্তি স্বয়ং নিকশিত করিয়া দিতে 

পারেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্ত এরূপ অনুকূল অবস্থ! 

অতি বিরল। এন্ন্ প্বয়ংসিদ্ধ লৌক জগতে অধিক দেখা ধার 

না, যোগ শক্তি প্রত্যেক মন্ুষ্যেরই মধ্যে বর্তসান আছে। 

কিন্তু এঁ শক্তি জাগ্রত ন! হইলে জাগ্রত প্রার্থনা জন্মিতে 
পারে না। এবং এ নিউ্রিত বা অক্ষ,উ (19607 বা 1৮০০০7021) 

শক্তির জাগরণ বা বিকাশ করিতে হইলে অপর কোন 

জাগ্রত'বা “বিকাশপ্রাপ্ত শক্তির অর্থাৎ এ রগ শক্তিশালী 

মানবাজ্মার মাহাধ্য আবগ্তক 1 আদি গুরু পরষেশ্বর আমা- 

দিগরকে জল, অগ্ঠি, বাধুঃ পর্বত, নদী, সমুদ্র, গ্রহৃতির মধ্য 
দিয়া নানা উপায়ে ধর্ম শিক্ষা দিয়! থাকেন। তদ্রপ মানুষের 

মধ্য দিয়। ও শিক্ষা দেন। এইবপে বিশ্ব সংসারের ঘাঁবততীয় 

পদার্থ এবং মনুষ্য সকলেরই সাহা্য আবশ্যক ;কিস্তু জাগ্রত 

শক্তিশালী মহাক্সাদিগের বিশেষ সাহাধ্য সাধারণতঃ নিতাস্ত 

আবস্ভঠক। ইহাকেই দীক্ষা বলে । মাধ্যান্মিক অবস্থা নিচয় 

বিশেষ অনুকূল্প থাকিলে ভগুবঙ কৃপায় বিন। দীক্ষায় ও কো- 
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থাও কোথও শক্তি লাভ দেখা যায়। মহাত্মা শাক্য-সিংহ যখন 

প্রথমে ব্রাঙ্গণ গুরুনিগের নিকট সাধন প্রণালী শিক্ষা লাভ 

করেন, তৎপরে ছয় বৎ্পর কঠোর ভপস্ত1 করাতেও তাহার 

শক্তি- ক্ষতি -হয় নাই। অবশেষে তীব্র ব্যাকুলতা। হওয়াম্ 
বোধিদ্রম তলে ঘখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'র সহিত বসিলেন সেই 

সময়ে ঈশ্বর কৃপায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারই দার! বুদ্ধের যোগ 

শক্তি খুলিয়। গেল, এবং তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন । এই- 

রূপ ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া-অন্ছক” ও বযং 
ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত ন- 

হাস্মা ধিশুকে ব্যাপ্টিই জনের € ৩০1) 0৩ 9810৮) 

নিকট এবং মহাত্মা টচতস্থাকেও গবাধামে ঈশ্বর পুরীর 
নিকট দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল । 

১৫শ প্রঃ । সাধনের ভিত্ররের তত্ব ভাবায় প্রকাশ করা ঘি অল-' 

স্তর হয় তবে আপনি আর একজনকে কিরূপে সেই সাধন 

দিয়া থাকেন ? « 

উঃ । কথায় সাধনে বাহিরের প্রক্রিয়। ও নিয়মাবলি বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়। থাকে, ভিতরকার তত্ব অর্থাৎ পূর্বোক্ত জাগ্রত 
গ্রার্থন। উপদেশ দ্বার শিক্ষ। দেওয়! অসম্ভব । কিন্তু যেমন 

শরীরে শরীরে, মনে মনে, স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি 

আছে তদ্রপ আত্মায় আত্মায়ও সহাঙ্ৃভৃতি (5১720009 ) 

লক্ষিত হয়। ব্রাঙ্ম সমাজে এবপদৃষ্টান্ত সর্বদাই পাও গিয়া 
থাকে । আচার্ম্য যখন বেদী হইতে উপাসনা! করেন তখন 

যদ্দি কোন দিন শ্ীহার সত্যভাবে উপাসনা হয়, দেই দিন 

উপপক দিগেক প্রা স্পর্শ করে, নতুবা অন্ত দিন নীরপ 
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ও প্রাণ বিহীন কথা মাত্র শুনিয়া তাহার উঠিক্লা যান। ই- 

হার কারণ কি ?-__ ও অধ্যাত্মিক সহানুভূতিই ইহার মূল। 
যেরূপ আচার্য্যের সত্য প্রার্থনা! উপাসক দিগের প্রাণ স্পর্শ 

কবে ও তাহাদের প্রাণেও জাগ্রত প্রার্থনার উদয় কবিয়। 

দেয়, সেইরূপ অপর দিকে উপাসক দিগের মধ্যে যদি কাহা- 

রও প্রাণে বাস্তবিক সত্য প্রার্থন। জাগ্রত হয় তাহ! হুই- 
লেও ীন্নপ ঘটন। হইয়া থাকে । হয়ত আচার্য্য নীরস ভাবে 

শুফ্ফ কতকগুলি কথ! মাত্র উচ্চারণ করিতে ছিলেন, কাহা- 

রও প্রাণ ভিজিতে ছিল নাঃ হঠাৎ এ সৌভাগ্যবান উপাঁস- 
কের জীবন্ত প্রার্থনার ভাব আধ্যাত্মিক সহানুভূতি বশতঃ 

আচার্ষ্যের এবং অনেক উপাসকের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া 

তাহাদ্দিগকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে । এই নিম্ব- 
মানুসারেই প্রতি বৎসর উৎ্সবাদিতে এইরূপ ঘটন1 অনেক 

দেখ যায়। 

এখন বুঝা যাইবে যে, কেহ প্রকৃত ন্যাকুলভাঁর সহিত এ 
প্রার্থনার অবস্থা আপনার প্রাণে অবতীর্ণ করিবার জন্ত 

ইচ্ছুক হইলে কোন জাগ্রত শক্তিশালী পুরুষ নিজের ইচ্ছা 
শক্তিতে ও ভগবানের কৃপা সম্ভৃত নিয়মান্ুসারে নিজের 
আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাহার প্রাণে সংক্রামিত 

করিয়া! দিতে পারেন । বস্ততও তাই হয়; যিনি নিতান্ত ব্যা- 

কুল প্রাণে প্রার্থী হন আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তাহার 
সন্ুথে প্রার্থনা করি । এবং এই সময়ে আমার পুজনীয় গুরু 

শ্রীযুত্ত পরমহংস বাবাজী সাহাধ্য করিয়া থাকেন । ঈশ্বরের 

কৃপ। দৃষ্টি হইলে কল্পক্ষণের মধ্যেই ত্র ব্যক্তির হৃদয়ে সেইন্ধপ 
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শ্রার্থনণ জাগ্রত হর এবং তাহার অন্তর্নিহিতযোগশক্কি 
প্রক্ষ,টিত হয়। তাহা! তিনি ভিন্ন বাহিরের অন্ত কেহই বুঝিতে 

পারে না। এই অবস্থাকে যোগীরা “সঞ্চারের” অবস্থা 

কহেন । তাহার পর হইতে যিনি বে পরিমাণে ব্যাকুলত। ও 
নিষ্ঠার সহিত এই সাঁবন করিভে থাকেন তিনি ততই গীত 

হইতে গভীরত্রতত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিরণ আশ্চর্য্য তন। 
ক্রমশ£ই নৃতন নূতন রাজ্য সকল তাহার 'ন্তরিজ্িয়ের গোচর 
হইতে থাকে । সে সকল শআবস্থ। কাহারও নিকট প্রকাঁশ- 

করিনার উপায় নাই। অবশেষে মকল আশা চলিত ভয়, 

আকাঙা! পুর্ণ হর, অনস্ত উত্স খুলির। নার এনং ত্রহ্গরুপানপ 

সাধনের উচ্চ অবস্থায় যোগ আরস্ত হয় ও অনন্তকাল 

চলিতে থাকে । 

১৬শ প্রঃ। সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি? 

উঃ। ইহাতে পাণ্ডিত্য বিদ্যা বুদ্ধি চাই নাও ধনী দরিদ্র, বিদ্বান 

মুর্খ স্ত্রী পুরুন? হিন্দু মুদলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা 

'কুজদনজপগপশ্ছজ বে কেহ বর্তনান অবস্থার তৃপ্ত না হইম্? বোগ 
প্রাণির জন্য ব্যাকুল হন, এব" যতদিন প্রকৃত শবস্থা লাভ 

ন। করেন তত দিনের জন্ত সাধননন্বন্ধীর নিরযগুলি 

উাহার বিবেক বিরুদ্ধ না হইলে প্রতিপালন করিতে গ্রতি- 

শ্রুত হন, তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন । 

৯৭শ প্রঃ | সত্যন্ঞান ভিন্ন ধর্ম হয় না; তবে কুসংঙ্কার পৌ লি- 
কতা প্রতি থাকিতে কির্ূপে যোগ লাভ সম্ভব ? 

(উঃ । তাহা ত কখনই সন্তব নহে। কিন্তু ইছ[ও সত্য বে, ধর 

(২) 
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পরে নয়, আগে। অর্থাৎ কুসংস্কার বর্জন করিয়! তবে ধর্খ 

হইবে ইহা নহে বং প্রাণে প্রকৃত সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইলে 

পর ধর্মের বাহ লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। সত্য জ্ঞান উ- 

দিত হইলে তবে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকত। প্রভৃতি ভ্রম দুর 

হইবে : এষন কি, আমি মনে করি যে,পাপ ও ছুর্ব্বলতা। প্র- 

ভূতিও কেহ কখন নিজের চেষ্টায় দূর করিয়। ধার্মিক হইতে 
পারে না। যথন প্রার্থনা করিতে ২ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার 

অনস্ত আধার পরমেশ্বর নিজগুণে কৃপা করিয়া! আত্ম স্বরূপ 

সাধকের আত্মীর সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখনি তাহার ** 

অন্ত অজ্ঞানত। শু্ধতা ও মলিনতা৷ দূর হয়। এ সমস্তের অ- 

খৎ পাপ প্রভৃতির কোন বাস্তবিক (199518%9 ) অস্তিত্ব 

নাই। ইহারা (109520%9 চ০:0৪ ) অভাবাম্সক কথা- 

মা। যেমন আলোক আনিবার পুর্বে সহজ চেষ্টা 
করিরাও গৃহের অন্ধকার দূর করা যায় না, তবে যে পরি- 

যাণে আলোকরশ্মি গৃছে প্রবেশ লাভ'করে, সেই পরিমা- 
পণেই গৃহ আলোকিত হইতে থাকে, তজ্প যে পরিমাণে প্র- 

রুত তত্ব মানবের প্রাণে সমুদ্দিত হয় সেইপরিমাণেই তাহার 
অবস্থা উন্নত হইতে থাকে । কোন ধর্ম সাধন অবলম্বন ক- 

বিবামাজই ফেছ উদ্ধার হয় না। সাধনের পরিণত অব- 
স্থার নামই যুক্তি। যে সক্ধল লোক সাধন হীন হইয়া কেবল 
ভ্রম-ও পাপের মধ্যে নিষগ্ন ভ্ভিল তাহাদিগকে এই পথের 
বাত্রী করিয়া ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ধৃক্ত করাকি মঙ্গল নয়? 

সাধনের লক্ষ্য ষদি স্থির থাকে এবং নিষ্ঠ। যদি জটল হয়, 
তবে ইহার পথে কোন প্রকার ভ্রম বা অন্ত কিছুই তিষ্টিতে 
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পাঁরিবে না ইহ! নিশ্চয় । সাধক ও ভগবানের মধ্যে একটি 
কুটারও স্থান এখানে নাই । তবে বাহার! ইহার লক্ষ্য স্বরূপ 
পর ব্রদ্মকে বিস্থৃত হইয়! অন্ত কিছু অবলগ্বন করিবেন ধর্ম 
বন্ধুরা সাধ্যমত তীহাদিগকে শপে আনিবার চেষ্ট। করি- 
বেন, ন] পারলে নির্পায়। সেই সকল লোক কিস্ত সেই 

দিন অবধি সাধন ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন । কেহ যেন 
বিস্বত নাহন যে ব্রাঙ্গধর্থের লক্ষ্য একমাত্র ব্রঙ্ম লাভ, 

এবং ব্রহ্ম সাধন পাপী তাপী ও ভ্রান্ত জন গণের স্থচিকিং- 

সার হীন পাতাল। ব্যার্িতস্তৌষধংপধ্যং নীরুজস্ত 
কিমৌদ্বধৈঃ ৮ | 

১৮শ প্রঃ । প্রাচীন কালের খধীরাত দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া 

ছিলেন, তবে নান! রূপ ভ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতেন 
কিরূপে? 

উঃ। মন্গষ্য অপুর্ণ। এখনও অপূর্ণ, সেই প্রাচীন কালেও অপূর্ণ 
ছিল। বিগত বহ্ছশতাবির উপাজ্জিত জ্ঞান সমষ্টি বিয়োগ ক- 
বিলে আযাক্ের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত প্রাচীন 

মহর্ষি দিগের ” করতলন্তস্ত আমলক বৎ* ব্রন্ধ দর্শনের ও 

যোগ সিম্ধাবস্থার কি তুলন। হয় ? মানব ক্রমোর্তিশীল, ত- 
থন ছিল, প্রখনও অছ্ছে, চিরকালই থাকিবে । স্কৃতরাং আ- 

জি যাহা সত্যক্জান হইতেছে কালি হয়ত তাহ] কুসংস্কার ব- 
লিয়। পরিত্যক্ত হইবে, তাহাতে আশ্র্ধ্য কি? এই টুকু 
ধীর ভাবে বিবেচন| করিয়া দেখিলে বুঝাঁ যাইবে যে, বহু- 
শতাবি পূর্বের খবিদিগের মধ্যে যে সকল মত আমরা এখন 

- মুষিত বলিয়া বুঝিতেছি তাহা। সেকালে শুদ্ধ ও সত্য মত 



॥ বুলিয়া স্থিরীকৃত ছিল। ব্রা্ষগপর্শ প্রবর্তক রাঁজ] রাঁ মোহন 

বার উপবীত পরিস্ত্যাগ করেন নাই, এই বলিয়া উপবীত 
ভ্যাগ অবৈধ বল! যেমন অসঙ্গত, তাহাকে অজ্ঞ, ত্রান্ত 'ও কু- 

সংস্কারাচ্ছন্ন মনে করা তদপেক্ষা সহজগ্ডণে ধৃষ্টতা নন্দেহ 

নাই। বর্ডমান সময়ের সাধকগণের মধ্যে ধাহার। ব্রহ্ম কপা- 

লাভ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার 
থাক। অসম্ভহ। তবে তাহারা বর্তমীন অপূর্ণ জ্ঞানে যাহাকে 

ত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, সহত্র বসর পরে যোগীর 

দোগ নেত্রে হয়ত তাহার অনেক কথাকে ভ্রান্ত দেখিবেন 

এবং নূতন বিষয় সকল তখন তাঁহাদের চক্ষেসত্য প্রনীরমান 
হইবে । এইরূপে অনন্তকাল মানবাত্মার উন্নতি হইতে থা- 

কিবে। 

১৯ প্রঃ । কেহ ব্যাকুল ভাবে প্রার্থী কিন কি রূপে স্থির হয়? 

মহাম্মাদের নাকি অন্যের আত্মদর্শনের শক্তি আছে? 

উঃ। মানুষ অপূর্ণ স্থ তরাং ভাহার শক্তিও স্বপূর্ণ। যতই ঈশ্বরের 
দিকে আমন অগ্রসর হইব ততই আমাদের আভ্যন্তরীণ স- 

। মস্ত শক্তি বিকশিত হুইয়! ক্রমে পূর্ণভার দিকে ধাবমান হ- 
ইবে। প্রত্যেক পোকেরই অপরের দেহের স্তাঁয় আত্মাঁদ- 

শনের শক্তি আছে । কিন্কু যাহার জ্ঞানের জড়ৃতা যত অধিক 

তাহার এই শক্তি তত অল্প ত্রবং ধাহার যে পরিমাণে অন্ত- 

দুর্টি খুলিয়াছে তিনি সেই পরিমাণে বিশ্ব সংদারের যাবতীয় 
বস্তর প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ । এইক্পে মহাক্সার' 

সাধান্বণ লোক অপেক্ষা উজ্জল ভাবে সকল তন্ব অবগন্ত হন 
ও মানুষের াস্বার অবস্থা মন কি. বহুদূর হইতেও প্রত্যক্ষ 
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 ক্ষরেন। কিন্তু তীহাঁরা যে, সমস্ত ধিষয়ে অন্রান্ত ভাঙা বঙ্গ! 
যায় না। 

২০শ প্রঃ। সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি কি? 
উ£। সাধনের নিয়ম ছুই জাঁতীয়-_বিশেষ ও সাধারণ বিশেষ 

নিয়ম এই ষে (১) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। তিন্দু, 
মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাঁক্ত, শৈব, নানক পল্ঠী 

ইত্যাদি পৃথিবীতে ঘন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছেন তাহাদের 

দকলেরই মধ্যে সত্য ধর্ম বিদ্যমান আছৈ। সেই সতা 
র্ধবত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু পাইষে 

ভাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ 

করিবে । জগতের সমস্ত সাধু মহাত্বাদিগকেই সত্যের গ্রচা- 
রক জ্ঞানে সরল ও অবিশিশ্রশ্রদ্ধা করা চাই। কিন্তু বিনি 
সাহা নিজের প্রাণে সত্য বুঝিবেন কোন দলের বা! লোকে 

জন্গুরোধে বা ভয়ে ভাঁছা অবলম্বন করিতে সঞ্চিত হইনেন 

না, মথব। এই স্বপন অবলম্বীরা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ি- 

€ত পারিবেন লা (২) ইহাতে মাঙষ বা অন্ত কিছুই অবলম্বন 

''নহে। ঈশ্বর স্বরংই ইহার একমাত্র গুরু, এবং সমস্ত পদার্থ 

ও মনুষ্য সাধারণ ভাবে গুরু বা উপদেষ্টা । ঘেমন চক্ষের 

দৃষ্টিশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্ত কোন কারণে এঁ শঙ্জি অবরুদ্ধ 
হইলে মনুষ্যের সাহাধ্য আবশ্যক হয়, এখানেও সেই রূপ। 

্রন্মই ইহার একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্য ও গম্যস্থল এবং সতাই 
ইনার একমাত্র পথ । (৩) দেহ 'উ মন সর্থতেঠভাবে পনিজ্ 

রাখা কর্তব্য । অর্থাৎ বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা 

লা করিলে সাধন হয় না এবং কোনও গ্রাকার পাপ 
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কার্ধ্য বা কুচিন্তা এমন কি মন্দ করন। পর্যন্ত মনে উদয় হ- 

ইলে সাধনের বাশিষ ক্ষতি হয় । (৪) দিবানিশি অবিশ্রান্ত 

ার্থন! করা আবগ্ধক। জীবনের ধে সকল কর্তবা তাহা 

সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত মত সমন নির্ধারণ করিয়! অবশিষ্ট 
সমস্ত সময় সাধনে ব্যাপৃভ রাখা আবগ্তক । এইগুলি 'সক- 

লের অবন্ঠ প্রতি পালনীয় বিশেষ নিয়ম। তত্তিন্ন কতকগুলি 

সাধারণ নিয়ম আছেঃ (১) মাংস ভক্ষণ নিষেধ । তবে 

শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ন্যবস্থা! মতে নিতান্তি আঁব- 
হক যদি হয় তবেখাইতে পারেন । মাংসের উঞ্জকার্িভা 

শক্তি বশতঃ উহ চিস্ত সংযমলের বিরোধী; এজন্য যোগ 

সাণকের। চিরকাল মাংস ভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মত- 

স্তের সে দোষ নাই বলিয়া উহা! নিষিদ্ধ নহে । যাহারা জীব 
হিংসা অবৈধ মনে করেন ভাহার। ছুই ত্যাগ করিতে পা 
রেন। (২) অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ ৷ কেননা উহা- 

ছারা নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতেপারে। ভবে পিতা 
মাতা গুরুত্বনের। কিন্বা কোন বন্ধু প্মাদূর করিয়া কিছু 
দিলে তাহা এবং ধন্মীত্! সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজনে 

শ্রদ্ধ৷ হইলে তাহা গ্রহণে অনিষ্ট নাই বরং উপকার হয় । 
এরূপ স্থলে প্রেমের গ্রবল স্বাভাঁবিকীশক্তিভে রোগাদি 

নিবারণ করিয়া থাকে সাধারণতঃ কোথায় খাওয়া উচিত 

কোথায় নয় ইহা স্থির করনা কঠিন বলিয়া উক্ নিয়ম 
অবধারিত হইয়াছে । আর যখন ইহাতে বিবেকের কোন 
হানি নাই তখন 'খখ্বেদের লময় হইতে যে সাধন চলিয়া 
আসিতেছে তাহার বহুশতাব্দির পরীক্ষিত নিয়ম বল পুর্বক 
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ব্বখা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? (৩) ধাহাদের শরীর 
শুদ্ধ নহেতীহাদিগের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম 

প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ ছুইবার প্রা্ায়াম অর্থাৎ ভূতগুদ্ধি 
কর! আবশ্তক । অন্ত্র যেষে স্থলে শরীর সুস্থ আছে তী- 

হাদের তাহ! আবশ্তক নাই । (৪) স্ত্রীলোক ও পুরুষ স্বতস্ত্ 

গ্রহে সাধন করা আবহক । তবে যেখানে সেরূপ সুবিধা 

নাই তথায় অতি সতর্ক হওয়া উচিত যেন পরম্পর স্পর্শ 
না হয়। ইহা! খনি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র 
সাধন। কোনরূপে ইহার মধো অপরিত্রতার লেশ গার 
ন। প্রবেশ করে। যতদিন সীত্ক পবিত্র স্বরূপে নিমগ্ন ভ- 

ইয়া আপনার প্রবুন্তি নিচয়কে সম্পূর্ণ শীসনাধীনে আ- 
নিতে না পারেন, ততদিন চরিত্র খলনের কিঞ্চিমাত্র সস্তা 

বনার মধ্যেও তাহার থাকা বিধের নহে। 

২১শ প্রঃ। বহুকাল তপস্তা করিয়! ঞ্ধিরা যে ধন প্রাপ্ত হছই- 

তেন এক্ষণে গৃহস্থ আশ্রমে থাকিরা আমরা কিরূপে তাহার 

আশা করিতে পারি | 

উঃ। বদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যোগ পথে চলিতে 
হুইত্ত তাহা ভইলে বুগযুগান্ভরে ও হয়ত কোন গৃহস্থ সিদ্ধা- 

বস্থা লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সৌন্ভাগ্য 
ক্রমে কয়েকজন সিদ্ধ মহাত্স! পৃথিবীর বর্তমান সময়ের ধন্মন 

সম্বন্ধীর অবনতি দেখিয়] কূপ! করিয়া তাহ দুর করিবার জন্ 
কতসন্কল্প হইয়াছেন । ভাহার/ই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়। 

উপধুক্ত ধর্ম পিপাধু বাক্তিদিগকে এই সাঁধন শিক্ষা দিতেছেন 

এবং আপনাদের দীর্ঘকাল লব্ধ বন্থদশিত! বলে যথাসাণা 
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সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য করিষ্ভেছেন। যেমন যদ্দি কেহ স্বীয় 
প্রযত্বে ও গবেষণা বলে আজ মহাঁয্ম! ইউক্লিডের জামিতির 

সত্য সমূহ পুনরায় নুতনরূপে আবিষ্কার করিতে চাহেন তবে 
সহস্র বখসরেও পারেন কিন! সন্দেহ । অথচ এতাদৃশ গুরুতর 
ব্যাপার বিদ্যালয়ের ছাত্রের! পর্য্যস্ত উপযুক্ত শিক্ষকের উপ- 
দেশানুসারে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করি- 
তেছে; সেইরূপ সংসারের বিনিধ উত্পাঁৎ ও ব্যাঘাত সত্বেও 
তাহাদের আধ)াআক সহায়তা লাভ করিয়। অল্পকাল মধ্যেই 

কয়েক জন গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইমাছেন এবং অনেকেই হুই- 

বেন সন্দেহ নাই। 

২২এ প্রঃ । অবতার বাদ কি? আপনাকে অবতার মনে কপি, 

বার সম্ভাবনা আছে কি ন।? 

উঠ। কোন সৃষ্ট বস্ত জীব ব। মন্ুধ্যকে বিশ্ব নিয়প্তা সর্বশক্তিমান 

পরমেশ্বর জ্ঞানে পুজাকরার নাম অবভার বাদ। উহ সত্যের 
বিরোধী এজন্য আমার ব্রাঙ্গ ধর্মের সঙ্গে উহার কোন স*' 

অব নাই।.পুর্কেক্ত সাধনের নিয়মগ্জলি এককালে বিলুপ্ত 

না হইলে এসাধনের মধ্যে অবতার বাদ আসিতে পারে মা। 

২ই৩শ প্রঃ | গুরুবাদ কি? ইহাতে গুরুলাদের আশঙ্ক( আছে" 

কিনা? 

উঠঃ। অপুর্ণ মন্ুযযুকে, তাহার উপদেশকে, 'সথবা তল্লিখি 

শান্্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়! ইহাদের সন্মুথে নিজের বিবেক 

কে, হীনও অবরোধ করার নাম গুরুবাঁদ। এই ভয়ানক 

মত আামাদের নিয়মের ঘার পর নাই নিপরীত। বিবেকই 

. ঈশ্বরলাভের প্রকৃত পথ, এজন্ত অপনার বিবেকই মানবের 
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সর্ব্বোপরি অস্গুসরণীয় | যেখানে কাহারও উপদেশ আমার 

বিবেকের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহ। আমার অন্ুপরণীয় ;বলিয়' 

ধরা হয় সেখানেই গুরুধাদ আসে। ঈশ্বরের ও মানবাখার 
মধ্যে একটি ভৃণ কন? পর্য্যস্ত ও যতক্ষণ ব্যবধান থাঁকিবে 
অর্থাৎ যতক্ষণ তদ্বযতীত কোন্,বস্ত বা ব্যক্তি বা প্রণালীকে 

উপায় জ্ঞানে অবলম্বন করা! হইষে ততক্ষণ এই সাধন পরি- 
ণত হইতে পারে ন1। স্থহরাং গুরুবাদ যোগের"বিনাশক । 

২৩শ প্রঃ। আপনার নিকট যাহারা সাধন লইত্তেছেন তাহারা 

আপনার প্রতি যে অযথ। ভক্কি প্রদর্শনকরেন, তাহা দৃষণীয় 
কিন।? 

উঃ। বিনীত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত পিতা মাত গ্রভৃতি 

গুরুজন, শিক্ষক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা দিগকে ভূমিষ্ট হইয়ণ প্রণাম 
করা ও তাহাদের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ দ্বার] ভক্তি গ্রাদর্শন- 
কর! আমাদের দেশের চিরন্তন রীতি. । পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও 

তছছপযোগী পাশ্ছত্য ধর্মের অভুদরে. অন্তান্ত নির্দোষ ও 

কল্যাণকর চিল্লাগত দেশীয় প্রথার সভায় এই স্ন্দর কীতি- 

টিও বিলুপ্ত হইয়া আপিতেছে। (০০৫ 790:70177%) ) 
কিনব! (5187091১900 ) করা তৎপরিবর্তে স্থান পাইতেছে, 

ই নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় । ব্রাহ্ম ধর দেশীয় রীতি নীতি 

সসস্তকে কুসংস্কার ও বর্জনীয় মনে করা দূরে থাকুক 

যথ। সম্ভব দেশীয় রীতি নীতিই অবলম্বন করিবেন। তন্মধ্যে 

যাহা কিছু অনত্য তাহা! সর্ধতে। ভাবে পরিত্যাগ বা পরি- 

বর্তন করিয়া লইবেন । যে টুকু সত্য ও বিশুদ্ধ তাহ শ্রদ্ধার 

সহিত গ্রহণ করিখেন। নতুবা ব্রাহ্মধর্ম আমাদের জাতীয় ধর্্র 
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হইতে পারিবেন ল।। আর যে অবস্থায় একজনের আত্মা অ- 
ন্তের নিফট অবনভ মস্তকে পদ খুলি গ্রহণে ব্যাকুল হয়, 
তাঁহ। কতীব সুন্দর ও কল্যাণ কর ধলিয়া মনে করি। এই- 
জন্ত আমি ছোট বড় সকলেরই চরণে প্রত হই এবং কেহ 

সেই ভাবে আমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক 
উপকৃত হইবে বুঝিতে পাঁরিলে তাহাকে বাঁধ! দিই না। কিন্ত 

সমস্ত প্রণাষ বিশ্ব গুরুর প্রাপ্য বলিয়া প্রতি প্রণাম ক- 
রি ও * জয় গুরু” “ জয় গুরু” এই শব্ধ উচ্চারণ করি জ্ু- 
তরাং দেখ! গেল যে পদম্পর্শ করিয়। প্রণাম কর! আমি অ- 

বৈধ মনে করি না।)ঙ্ষেরে যখন কয়েক জন ব্রান্দ শ্রদ্ধেয় 
কেশব চন্দ্রের পদধুলি লইয়্াছিলেন তখন আমি তাহাদের 
কারের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া ছিলাম, তাহার কারণ 

এই যে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাঁকে জিজ্ঞাস করিয়া- 

ছিলাম যে “তোমরা কি ভাবে কেশব বাবুর পদধুলি লই- 

তেছ ? ” তাহার] উত্তর করিলেন « €কশববাবুকে ঈশ্বরের 
অবতার মনে করিয়া! 1” এইরূপে বা অন্য কোনরূপে অং- 

মার প্রতি বা অন্ত কাহারও প্রতি কোন লৌকের অনুচিত 

তত্কি প্রদর্শন যখনই লক্ষ্য করিব, তৎক্ষণাৎ ঘোর অধর 

বলিয়। তাহা নিবারণ করিবার জন্ত ভয়ানক আপত্তি করিব! 

২৫শ প্রঃ। ছোট২ বালক বালিক1 ও অশিক্ষিত পুরুষ রমণী 

আপনার প্রদত্ত কঠিন সংস্কত নাম জপ করেন ইহ? অঙ্ক 

বিশ্বাস কিনা? 
উঃ। পুর্েেই বলা হইকাছে সকলের পক্ষে একনাম ব্যবস্থা নহে । 

আরও) গ্রতোক নামের অর্থ সুষ্প8 দূপে বুঝাইয়! দওয়া 
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হয়। কিন্ধ না হইলেও তি হয় না) কেনল! ঈশ্বরের কোন 
নির্দিষ্ট নাম নাই। যে শবই তাহাতে প্রয়োগ কর তাহাই 
তাহার নাম বাক । ও" ইহার কোন অর্থই নাই, কিন্তু খ- 

বির! এই সাঙ্কেতিক বীজের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত শ্বর্ধপ নি- 

হিত রাখিয়াছেল দেখিতে পাই। “মা” এই শব্ষের কোন অ- 

খই নাই অথচ শ্ড “ম1” বলিয়! ডাকিলেই যিনি আসেন, 
তাঁহাকেই অবশেষে মা বলিয়া চিনিয়! লয় । ঈশ্বরেরও ত- 
জপ কোন নাম নাই আবার সকলই তীহার নাম। তুমি 
হরি, কষ, কালী যে নামে ইচ্ছ' এমন কি ইক, কলকে, 
টেকি বলিয়া ডাকিলেও সময়ে উদ্বর পাইবে এবং প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইবে । তখন আর তোমার নামের আঁবশ্ঠকতা। 
থাঁকিবেন!। এইজন্য ধাতু প্রত্যয় গত অর্থ বুঝিব! না বুঝি, 

ধীশকে যদি আমার উপান্ত দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়! ক- 

রিয়া স্মরণ করি তাহা! হইলেই হইল, নভুব! ঈশ্বর বলিলে 
ৰড় রাজ বুঝাইচ্তে পারে, হরি বলিতে 'সিংহ বানর প্রতৃতি 

অনেক জস্ব বুষ্ধাইতে পাবে । আগে নাম প্ররে বজ আহে, 
বরং আগে বস্তু প করণ।.এই জন্স আমাদের সাধন 

নাম সাধন নহে পূর্বেই বলিয়াছি ইহা! সেই আসল ক্রন্ধ ব- 
স্বর সাধন। 

২৬শ প্রঃ | শুনিয়াছি আপনার! রাধারুষ্ণ, ছুর্গী কালী প্রস্থৃতির 

সঙ্গীত করেন । তাহ। উচিত কি না? 
উঃ। এই জাতীয় সঙ্গীত করার কোন নিয়ম নাই। সাঙন্পেম্ব ম- 

হিত ইহার কোন ষংশ্রবইন।ই | তবে রাখাৃঞ্চের যে আগ্যা- 

স্বিক ভাব তাহাকে আঙ্গি যোগ এবং ধ্শা পঙ্গের উপযোগী 
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অনতি “মহৎ ও উচ্চ ভীববলিয়া জানি । রাধা উপাঁসক, কু 

উপাস্ত দেবা পরমেশ্বর 1 এই ভাবে অত্যন্ত উপকার হইয়া 
থাকে এক্ন্ত আমি স্বয়ং এই ভাব সাধন কতিিক্স। খাকি | এবং 

ধাহার। এই ভাঁব চিস্তনেও সাধনে উপকার পান, কীহাদের 

সহিত একত্রে রাধারুষ্ের, অর্থাৎ সাধক সাধ্যের প্রেমযোগ 

সন্বব্ধীয় সঙ্গীত করিয়া থাকি । কিন্ত প্রকাস্তি স্থানে, ধাহার। 

এ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের মধো অথব! 

্রাঙ্গ ধর্ম প্রচারের সময় বক্তা! উপাসনাদিতে, রাধাক্কষ্ণের 

নাম কখন বাহার করি নাই, এবং যতদিন রাধাকুষ্জের শ্র- 
ভিহণসিক লজ্জাকর ভাব দুব হইয়। উহার ন্থন্দর আধ্যাম্মিক 
ভাব জন্সাণারণের মধ্যে গ্রাচারিত ন। হয়, ততদিন প্ররূপ 

কার্ধ্য উচিত বলিয়। বিবেচনা করি না । কালী ছুর্ণ। প্রভৃতির 

নাম সম্বন্ধে ইন্তি পৃর্কেই অনেক বলা হইয়াছে । এক্ষণে এই 
বলিলেই ঘথেষ্ট হইবে যে, প্রাণে ভগবানের ধে নীম যখন 
তপ্তিদের তখন সেই নামই করা উচিজ্ত। কিন্তু ধর্ম গ্রচার 

স্থলে সে্ুপ করা উচিত নহে। যতদিনকোন নামে ঈশ্বর 
ব্যতীত অন্ত কোন পরিমিত বন্ধ ব্যক্তি বা ঘুর্তি সাধারণের 
বোধশম্য খাফ্কিবে ততদিন সেরূপ করিলে সত্য প্রচারের 

হানি হইতে পারে । তবে যতক্ষণ বস্তর সামা আছে শুতক্ষণ 

লামের বিভিন্নতাঁয় কিছু আসে বায় না। হিন্দুদিগের নিকট 

ধর্ম প্রচার করিতে হইলে ছর্গ। কালী প্রভৃতি দেব দেবীর 
প্রকৃত তথ তাহাদের হৃদয়ঙজম করিয়া দেওয়াতে বিশেষ উ- 

পনর দর্গে। বম প্রসাদ প্রদ্ৃত্ি প্রন্কত সাধকগণ কাল; 
ছুর্গী নাসে পরধধাক্ষকেই সীধন করিরাছেন তাহাদের ঈঙ্গীতে 
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ভাঙার প্রমাণ পাওয়া বায়! কিস্ত কোন প্রকারে এ 
সফল দেব দেবীর মূর্তি বা রূপের প্রশংসা করিয়া 'পৌককলিক 
তার প্রশ্রয় দেওয়া! উচিত নর। নাম'ও সুষ্তি বিভিন্ন ইহ? 

যেন কেহ বিস্বৃত না হন । অথচ সকলকে স্পষ্ট বুঝান আঁব- 
হক যে, ঈশ্বরকে যে নামে ইচ্ছ। ডাকিলেই পাওয়া যার 

বৃর্তিতে গাওয়া অসন্তব। কেননা! মুন্তি অসত্য নাম সত্য! 
২৭শ প্রঃ । এই সাধন দিবার অধিকার ফোন 5 

নিবন্ধ কিন?? 

উঃ । এবপ কখনই সম্ভবে ন। । ভগবানের সত্যধন্্ম যিনি যে পরি- 

মাপে প্রাণেলাভ করিবেন তাহার সেই পরিমাণে পরোপকার 

করিবার শক্তি জন্মে । কিন্তু অন্তের ধর্ম চক্ষু খুলিয়। দিতে, 

অন্তের যোগ শক্তি প্রশ্ফ,টিত করিয়া দিতে যে শক্তি আবশ্যক, 
সেই শক্কি যিনি লাভ করেননাই তিনি কখন ও এই সাধনে 

অপরকে দ্বীক্ষিত করিতে অধিকা্দী নহেন। যোগ পথের 

চারিটি অবস্থা ক্র্ণিত আছে ।-(১) প্রবর্তক, (২) সাধক, 

(৩)যুঞ্জন সি (8) যুক্ত সিদ্ধ । প্রবর্তক অবস্থার মধ্যে ধঙ্দের 

প্রাথমিক কয়েকটী ভাব যাত্র উন্মেষিত হয়; যথাঃ. 

দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম, পবিত্রত, তৎপরে সাধক অবস্থায় 
ভগবানের আবিতাব অল্প প্রক্ষাশ হইতে থাকে এৰং এই 

অবস্থার শেষভাগে সুপ ্রহ্ম-দর্শন লাভ হয়। 'তাহার 

পর যুঞ্জন-যোগীদিগের অবস্থা । তাহারা প্রায়ই ঈঙ্কর সহ-. 
বাসে থাকেন ও বিথিষ সত্য লাভে জীবর্ন কচার্থ কয়েন 
কিন্ত মধ্যে ইহাদেরও. বিচ্ছেদ হয়। “সেই সময় অত্যন্ত 

| রর €গ | 
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ক্লেশে খাকেন। : 'ইহাদেরও যধ্যে. বিচ্ছেদের: ভিন শ্বাপ 
প্রবেশ করিয়। সর্বনাশ করিতে পাবে অবশেষে ঈশ্বর 

কৃপা 'ধাহারা অবিচ্ছিন্ন ধোগের অবস্থায় থাকিঙ্কা সেই পূর্ণ 

গরমেশ্বকে প্রতিনিরত অবস্থিতি ও:বিচিরগ কয়েন, তীহা- 

দিগকে যুক্তবোগী কহে। ইহাই প্রক্কত দিদ্ধাবস্থা। যোগ 

শিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোনীর নিকটই 
' প্ীক্ষালাভ কর]! উচিত। কিন্তু যে সকল যোগীর সহিত 

কোন সিদ্ধ মহাপুকরুষের সাক্ষাৎ ফষোগ আছে তাহাদিগকে 

যদ্দি উমহাত্মার|! অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা দিয়া 

দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন তাঁহাহইলেও সেইরূপ ফল 

লাভ করা ধায়। নতুবাঁযার তার কাছে দীক্ষিত হওয়। 

বৎ্পরোনাস্তি অকর্তব্য । যে অন্ধ সে অপরকে পথ দেখাঁ- 

ইবেকফি ? যে একশত টাকার অধিকারী সে দান-ছত্র 

খুলিলে চলিবে কেন £ ধাহার শক্তি অনস্তশক্চিমান পর- 

মেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে তিনিই শক্তির জ্নন্ত প্রত্রবণ লাভ 
করিক্নীছেন”। * তিন 'অন্তা কাহারও যাগ-দীক্ষা দিবার 
অধিকার নাই । এইক্প হীনাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষা 

লওয়াঁতৈই আমাদের দেশে গুরুবীদের ভয়াবহ অত্যাচার 

,. স্বশিউ:পাশবাঁচার সমূহ গ্রচারিত হইয়াছে । . 

সিএ 1 এই পথ ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ কি নাই 

(: এন ভয়ানক কথা আমি বলিতে পারিনা ।_ ইহাতেই 

যত ঈদাবলির কি হইয়াছে গুর্ধেই বল সইয়াছে, ঈশ্বর 

স্ব ভাহাকে পাহিবার সিন ও উপায়। বে কেহ সরল", 
ভাবে ত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিরা পড়িয়া খাঁিবে 
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নর জন্য বকুল হইয়া ভীহারই নিকট প্রাণ করিবে, 
সেই মুক্তি লাভ করিবে। তাঁছার- ধর্ম লাভের জগ্ক ষে. 

উপায় শ্রেয়ঃ, তাহা! তিনিই, তাহার সম্মুখে আলিয়া 

দিবেন। তাহার উপর সম্পূর্থ নির্ভর করিয়া! চল! "মাক. 

শ্বক। এ্রমন কি আমি বিশ্বাপগ করি পৃথিবীর পাঁপী তাপা 

যাঁধতীয় নর নারীই যুক্তির অধিকারী । ইহলোকে মদ 

না হয় পরলোকে অনন্ত কালে প্রত্যেক যাঁনবাত্ম! পূর্ণতার 

দিকে চলিবেই চলিবে । ইহলোকেও পাঁপ প্রভৃতি সগস্তই 

তাহার আত্মার মধ্যে চরমে মঙ্গল ভিন্ন অন্ত কিছুই প্রসব' 
করে না ্ 

২৯শ প্রঃ । যোঁগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাব্ষ-প্রিয় ও 

কার্যয-বিমুখ একথা সত্য কিনা ? | 

উঃ। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারেনা । ঘোগী-: 
. দের সংবাদ পত্র নাই, বক্তৃতা লাই, বাস্ব কোন চিহুদ্বাতা। 
তাহাদের কার্ক্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়না, তাহার] প্রায়ই, 

গোপনে, ন্বির্জন কাননে বা গিরিকন্দরে বাস করেন, 
যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের 
সহিত ছুচারিট! কথ বলিয়া! চলিয়! যান, এই সকল কারণে: 

যদি'কেহ মনে করেন যে তাহারা অলস-প্রকৃতি, ধ্যান-. 
পরায়ণ, সংঙার-বিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তাহু! হইলে. হার , 
ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। দি একটা সাহু. 
কোন প্রক্কৃত বোগীর সহবাসে: কাটান খায় তাহা হইলে ৯ 

যায় যে ত্তাহারা কিরূপ পরোপকারী; সংসারের কলা. 
রজন্ত কত চিত্ত করেন ও কিরূপ তয়ানক-তাগ-স্্ীকার .' 
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করিয়া জন-সমাজের ছুঃখ "দুর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
পান এবং কেমন অন্তুত.নিয়ম'বশে ঈশ্বরের কপায় ও নিজে- 
দের শৃক্তি বলে নিশ্চয়ই ক্কতক্কার্য্য হন। ধাঁহার! জীবনে 
কখন ও কোন যষোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন 

কোঁন মহাস্মাদ্ধ সঙ্গ লাভে জীবন সার্থক করেন নাই, 
কেবল কতকঞ্জখল। ভণ্ড অলস ও ব্যবসায়ী সক্র্যাসী-মাত্র 

দেখিরা! যোগি-দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, 
তাহারা যোগী-চরিত্রের অস্ুত রহস্ত কি বুবিবেন ? তাহা 
দের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলারই অধিকার নাই। যে 

দেশের খধিরা কবি, খধির1 দার্শনিক, খধির। সাহিত্য 

লেখক, খবিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্র্তা, খর্যর! জ্যোত্তি- 

বিবদ, খধির! গণিত শাঙ্ত্রের উত্তাবক, খধিরা দৈহিক যন্ত্র 

বিজ্ঞান ও আবুর্ধেদের স্থৃপ্টিকর্তা, খবিরা ব্যবস্থাপক ও 
বাজ-কারধ্যের তন্বাবধায়ক, যে দেশের গ্ষষিরাই সংসার 

শাত্রা নির্বাহোপবোগী যাবভীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও 

'অন্ত- সেই, দেশে যে আছ যোগ, তপৃন্তা ও আলস্ত এক 

কথা বলিয়। বিবেচিত হইতেছে, ইহা! দ্মপেক্ষা আশ্চর্য্য ও ছুঃখ 

জনক ব্যাপার আব কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, 

বাল্বন্ধ, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি মহাযোশ্সীগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া 

সংসাক ও ধর্ম যে একই-বস্্ব এই মহাসত্যের পরিষার 

ষ্াস্ত খাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তাপসাগ্রগণ্যবুদ্ধ- 
দেব, 'শঙ্করাচাধ্য, নানক, কবীর ও শ্রীভেতন্ত সকলেই, 
জসসন্ভাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্ত আপন আপন 

বুখ-স্থকুব্দতা,শান্তি ও লষাধি, স্মন্তু জীবনই উৎসর্থ করিয়া 
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গিয়াছেন, অদ্যাপিও যেদেশের আধ্যাক্ষিক অর্বনতি ও 

নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্চ কত কত নিষ্ধ' মহা 
পুক্লুষগণ অরণ্যের ব1। পর্ধত গুহার নির্জন সান পরিত্যাগ 

ফরিয়' অলাহার, অনিত্রাঃ প্রভৃতি শত সহন্দ্র ক্রেশ উপেক্ষা 

করতঃ দূর দুরাস্তর পদত্রজে, পরিভ্রষণ করিতেছেন, 

এবং বিধিমতে ধর্-পিপাঙ্ছ জনগণের অন্ধক্ষারময় জীবনা- 
কাশে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যধন্খের জ্যোতি সমুদদিত 

করিয়া, জঙ্লকষ্ট্রেপীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদুরিত 
করিয়া,অল্নকষ্টে মৃত প্রায় সহত্র সহত্র দরিদ্র লোকের সাহাযার্থ 
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা! পর্য্যস্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া,এবং কুগ্নকে উষধ, 

শোকার্ডকে সাস্বন!, অজ্ঞানকে জ্ঞান ও হতাশকে আশ! 

দিয় প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুররাক্ম সৌভাগা-লক্ষ্রী 
আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রীস্ত-পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতে- : 
ছেন; হায়! সেই দেশের লোক হইয়া চক্ষু থাকিতে ও 
আমর আন্ধের স্তষ্কর চীৎকার করিতেছি যৌগে আলস্ত ও 

কর্মবিমুখতা আনিয়া দেয় 1! লজ্জার কথা, ক্ষোভের 
কণা, অজ্ঞতাল কথা । , ধাহাদের ষড়ৈশ্বাধ্যশালিত্ব, ধীভা- 
দের মহত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভা পাইয়া 

ইউরোপ ও আমেরিক।' স্তত্ভিত ও বিস্ময়ে ভ্ন্ধ, ধাহাদের 
ছুই চারিট! কথার প্রতিধ্বনি এমার্সন-কার্লাইল-প্রমুখ 

পাশ্চাত্য: 'যোশীগণের নিকটে পাইয়া উপবিংশ শতাব্দি 

তাহাদের উপাসন! করিতেছে এবং যে মহাজ্মাদিগের কনিষ্ঠ' 
ভ্রাতা বিশ্ুপরীষ্ট' এবং মহম্মদ এই ছুই সহজ বৎসর পৃথিবীর - 
অধিকাংশ মানব মওডন্বীকে পরিচান্দিক্কারিয়া আলিউভাছন, 



(২৯). 

-াহাপেরই ঈর্ষান হই 'আঙ যে আমরা ইংরাজানিগের 
শৌবরক 'চপলত! দেখিনা ভ্রান্ত, হইয়া ঁ  স্োগ্নকে 

ক্জালন্ত-মনে করিতেছি ইহ অপেক্ষ! লক্ষজীর কথ! সার 
কিইইন্ডে পায়ে? টি | 

বস্কত$ ঘোগে আলস্ট আনৈনা; বরং ঠিক ভার বিপরীতি।: 
জ্ঞান, প্রেমও কর্ণ এইভিদের এফ কালীন সম্রসীভূত 
উল্নতিই' যোগেব ফল। পরমেশ্বর রসম্বরূপ ; রস যেমন 

উদ্ভিদের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! এক কালে তাহার সুল, 
কান্ত শাখা প্রশাখা ও পত্র সর্ধত্র সমভাবে জীবনী শক্তি 

সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাক্মার আবির্ভাব হইলেও 

 শ্লেইরপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্ধিতহছইতে 
থাকে । আংশিক উন্নত্তি ইহার বিকদ্ধ। তিমি পুর্ণ সেই পর্ণ 
আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণহইবে অপূর্ণভ।কি মস্কীর্ণতা তথাক় স্থান 
পায় ন।। 'প্ররুত' উন্নতি. লাঁভ ক্ষরিলে কার্ধ্য করিতেই 

হুইথে। ভবে কার্ধ্য সকলের একরপ খ্ধনইহইতে পারে না 
সফতেই গুচার কি বক্তৃতা বা সংবাদ পত্র প্রকাশ ও পুস্তক 
প্রণকন কষিবে, নতুবা] তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিবন। 
ইস্ছ। আজ্জঞের কখ11 সকলকেই ধর্ম পদ্যাযণ ধোঁগী হওয়াচাই, 
.-খচ: সংসায়িক নানা কর্ম বিভক্ত হইতে: হইবে। বক্তা 
করা কাহারও কাণর্য্য, পুস্তক লেখা অপরের কীর্য্য, কেহবঃ 

ক্সিকার্ধা, করিবে, কেহ. বিচারপতিহইবে.; কাঁহাকে: 
 আষিধাহী দেখিতে ছইবৈ.কাহাকেও'স্বদেশরক্ষার অন্ত ০ 

কিনিরেকইবে কসর কেছু কেহবাকেবল নিলে. বসিয়া 
৮১১৩৫ সিরিজেও. অপর মফলকে আপনার হী নৈহ. 



৩১) 

অধুলা সত. সমূহ বিলে শিক্ষা দিখেন। সুতরাং দেখা! চিল, 
য়েযোঁগ, সঙ্চলের সাধারণ তিগ্িতূমি।-তাহার উপর-দপ্তায় 
শানহইয়া, হার যেক্প স্কবিধ! তিনি. মেইরূপ (পায়ে 
মানব জাতির কল্যাণের অন্ত জীবন যাত্রা নির্ধ্াহ করিম 

৩*শ প্রঃ । বর্তমান সময়ে লাধারণ 'ব্রাঙ্মসমাজে এই যো সাধন 
, লই! যে আন্দোলন হইতেছে সে সন্বদ্ধে গ্পিনীর মত কি? 
উঃ। তাহা আমি খুব ভাল মনে' করি.। আমি নিশ্চিন্ত জানি 

যে এই আন্দোলনের যুলে অতি উচ্চ তাৰ বর্তমান আছে, 
এবং ইহার ক্ষলে সমস্ত. ব্রাঙ্গমমাজ ও দেশের সাধারণ 
লোকের মঙ্গলই হইবে । যেমন অ্রান্ধ সম শৈশব পরস্থা 
হইতে ক্রমে ফ্রমে'একএক পদ অগ্রসর হইয়া এপর্য্যস্ত অনেক 
অমূল্য সতা লাত করিয়াছেন,এই মাধনও সেইরূপ ভর্গবানের 
প্রেরিত একটি মহাশুল্য সত্য--রত্ষ, রাগ ধর্মের নুতন 
একটি ভূষণ, এবং ব্রাক্মসমান্ধের ও সকল লোকেব্র সাধারণ 
সম্পত্তি। তথাপ্টি যেমন অন্তানত সত্য লাভের সমস্ব, ব্রাহ্ম 

সমাজ ঘোর্র আন্দোলন করিয়া তবে মতন সভ্য গ্রহণে 

প্রস্তুত হুইয়াছেন এবারেও যদি সেইঙ্প খনদোলমু লা. 
উদিত তবে ব্রা্মসমাজের জীরনীশক্কির ছানি হইয়াছে, 

বিবেচনা করতাম (উননতিনলঙা প্রকৃতির নিয়ম বটে,কিন্তু 
স্থিতি শীলতা স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত উপকারী 1! 
সত্য কাবার পূর্বে যে সমাজ ফাল, 

না'উঠে, অবিচারিত-চিন্বে, যাহার লোক সক্ষল উহাঁকু ছ- 
সর করে, স্থিতিশীল বৃষ্ধদের টায় পুরাতন প্রচলিত তা. 
সনের প্রতি-বখে্ট আর , দেখাইয়া বর্মি নৃতনের নাস: 



(৬২): 
ট়ন্ত ব্যাপার তনর২ করিয়া অবুলন্ধান না. করিাই উচ্া-অব- 

জস্বন.কত্রে তাহা হইলে বন্কতঃই শী সমাজের স্থাস্থ্যে বা 

জীবনী,শজির হীনতাই সপ্রমাণ হয। এই জন্য যে মৃতন 
ধন, ককপাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর এক্ষণে নুস্ময় বুঝিয়া ব্রাঙ্ছ- 

সযাজের ও দেশের সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য পাঠাইতে- 
ছেন তব সম্বন্ধে সকলের এইরূপ সতর্কতা! দেখিয়। আি 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। 

কিন্ত ইহাও বল! আবস্তাক যে, মনুষ্য তখনই স্থিতিশীলতার 

ঘোর পক্ষপাতী হয় যখন তাহার আদর্শ সন্কীর্ণ হইয়। 

পড়ে । আমার আশঙ্কা হয় যে ত্রাঙ্মদমাজের পাছে এইরূপ 

ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে ধাহার সংসারের খাতিরে ধর্মকে 

নির্ববসিত করিতে চান তাহারাই ধর্মও সংসার সম্পূর্ণ ক্সতন্ 
বস্ত বলিয় প্রচার করেন এবং সংলারে থাকিয়া ধন্ম হয়ন। 

বলেন ব্রাঙ্ম সমাজেরও আদর্শ যদি সন্ধীর্ণ হইয়! ন। পড়ে, 

ভাহা ছইলে তাহারা বলিবেন না যেএব্রাক্ষধন্মা ও ঘোঁগ 

স্বতন্ত্র অমুমি যত্ত টুকু বুঝি, তাহাতে বলিতে পানি যে, যত 

প্রকারে সম্ভব. পরীক্ষা করিয়া দেখিরাও ইহার মধ্যে 

্াস্ধর্্মবিরুচ্ জাঁব বা মত ব1! ক্কার্ধ্য বিন্দুমাত্রও পাই 

নাইন) তথাপি তীহাদ্ের সকলেরই স্বাধীন ভবে 

তসমুগ্ায় পরীক্ষা করিবার অধিকার আছে। এজন 

সকলের ন্দুথে আমার সমন্ত কথ! প্রকাঁশ করিলাম । ইছার 

পরেও যদি আমার মতে কেহ কেধন দোষ দেখেন অরনত 

মন্তক্ঞে তাহা সংশোধন কাত্রিব । আন ঘদি ইহাঁকে-বিশদ্ধ ও 
উশ্বযের শুভ. ইজ! সঙ্গত দেখিযও ত্রা্দ লমাজ গ্রহণ 



(৩৩ 

করিতে স্ুচিত হন 'ভবে জানিষ যে টন চিল, 
বৃদ্ধদিগের স্যার ভীহারাও সন্বীর্ণ,হইয়! পড়িয়াছেন ও. সাধ 

ৰ শধর্শের অনস্ত আদর্শ হারাইয়াছেন। কিন্তু বিশ্বাস, কি 

্রাহ্গধর্শ ঈশ্বরের বিধান এজন্ত এরূপ দ্ঃখের হী 
ঘটিবার সম্ভাবন। দেখিনা । মঙ্গলময়ের ইচ্ছণ পূর্ণ ইউক।. 

সত্যের জয় হউক । আমি কীটাণুকীট তাহার দাস), দান 

আর কিছু জানিন1। 
৩১শ প্রঃ। আপনি যোগে যে সকল নিগুঢ় কথা লে 

প্রকীশ করিলেন তন্বারা! জন সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে, 
কিনা? | 

উঃ । ধর্খা, মানব জাতির সাধারণ-সম্পত্তি। ইহার মধ্যে গোপনীয় 
কিছু থাকিতে পারে আমি মনে করিনা । তবে যেস্থলে যে 
কথা বলিলে লোকের অপকার হইবার সম্ভাবন! সেস্থলে সে 
কথ বলা উচিতনহে। এই জন্য যোগতব্ব চিরকাল গোপন ছইয়! 

আসিয়াছে । আমার এই পুস্তিকা কেহ যোগের ভিতরকার 

কথা কিছু পাইবেন ন!। বাহিরের কথাই .বুঝাইয়াছি, এবং 
ভিতরকার যতটুকু বলিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে না বরং 

." তৎসন্বন্ধে সকলের যে নানাবিধ ভ্রম ও আশঙ্কা আছে তাহ! 

দুর হইবার সম্ভাবনা, তত টুকফুই প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। যোগ সাধন সমন্তই প্রত্যক্ষ .বিধয়, এখানে 
মতামত বা প্রশালী কিছুই নাই একন্ত ইচ্ছার কিছুই 
ভাবিয়! প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দেওয়। যায় না। সংশুরুর 

: 'কবপানৃষ্টি হইলে ঈশ্বরের করুণা খাহার অন্তরে এই সাধন 
' খুলিয়া যায় তিনিই বুঝেন ইহা কি বস্ত। নতুবা নিজে নিজে, 



চা 

্গাযাম গর প্রভৃকি বাহিরের ক্রি ধাহারা করিবার চ্ষ্ো 
শামকাহারিগকে বিনীতুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি: ্ঘ্ 

উা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক | শতং লোক ,তীষূপ. 
করিতে গিয়া কুষ্ঠ, হাপিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যািতে 

রশ ঈ 18555 টি 0৮95 হাছান 

লা স্ুপথ অন্বেষণ করুন সময় হইলে তিনি আপ- 

নিইল মস্ত আয়োজন করিয়া দিবেন । 
সিকি 

সম্পূর্ণ । 












